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ជំងឺឆ្លងមេម�ៀនទី 2

វត្ថុបំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងកនានុងសមសរៀនសនះមាន៖

ពន្យល់ពាក្យជំងឺឆ្លង និងមូលសេតនុននការឆ្លងជំងឺ

បង្ហា ញពីជំងឺកាមសោគ ជំងឺសេដស៍ រសបៀបឆ្លង និងរសបៀបមនិឆ្លងននជំងឺទាងំសោះ 

ពណ៌ោពីការការពារខ្លលួនកនុំឱ្យភ្នា កង់្របង្កសោគស្ជៀតចូលកនានុងខ្លលួនបានសោយេននុវត្តក ល្ួនេោមយ័កនានុងការបរសិភ្គ និងការរស់សៅ

េបរ់ចិំត្តខ្លលួនឯង និងេនាកដនទកនុំឆាបព់ាកព់ន័្ធជាមលួយសកម្មភ្ពផ្លូវសេទ

ពន្យល់ពីផលវបិាកននជំងឺឆ្លង និងកាមសោគ ជាពិសសសជំងឺសេដស៍សេើយសចៀសវាងការ្ប្ពរឹត្តិេំសពើណាមលួយដដលបណា្ត លឱ្យ
 ឆ្លងជំងឺ

ផែនកា�បម្ងៀន

សមសរៀនសនះ្តរូវបស្ងៀនរយៈសពល 10 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតាោងទី 1 ខាងស្កាម៖

ខ្លរឹមសារ ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព
         រយៈសពល 

(សមាោ ងសរនុប = 10 សមាោ ង)

    1.3. ឥរយិាបថននការឆ្លងជំងឺ
2. ជំងឺកាមសោគ

    2.1. ពត័ម៌ានទូសៅស្តីពីជំងឺកាមសោគ

    2.2. ្បសេទសផសេងៗននជំងឺកាមសោគ

    2.3. ការពយាបាលជំងឺកាមសោគ

    3.5. រសបៀបឆ្លង និងរសបៀបមនិឆ្លងននសមសោគសេដស៍

    3.6. ការបង្្ក រសមសោគសេដស៍ និងកាមសោគ

    3.7. ផលបោះពាល់ននជំងឺសេដស៍

    3.2. ការវវិត្តរបស់ជំងឺសេដស៍

3. ជំងឺសេដស៍

    3.1. និយមនយ័ននជំងឺសេដស៍

    3.3. បណ្តនុ ំ សោគសញ្ញា ទាកទ់ងនរឹងដំណាកក់ាលសេដស៍

    3.4. សភ្ពេនាកជំងឺសេដស៍

    1.2. វធិីការពារកនុំឱ្យឆ្លងជំងឺ

1. ជំងឺឆ្លង

    1.1. សោគសញ្ញា ននជំងឺឆ្លងមលួយចំនលួន

សមសរៀនសសងខេប
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ថ្នា កទ់ី9

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

តាោងទី2 ខាងស្កាមបង្ហា ញពីដផនការបស្ងៀន  និងលទ្ធផលរង្វា យតនម្ល។ ្គរូ្តរូវបានរពំរឹងថ្េននុវត្តសកម្មភ្ពកនានុងតាោងខាងស្កាម 

សេើយសធវាើការវាយតនម្លសិសសេសៅតាមលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតាោង។ ដូចសៅកនានុងតាោងសិសសេអាចសធវាើការសិកសាេំពីជំងឺឆ្លង។ 

សកម្មភ្ព ទាងំសនះជំរនុញសិសសេឱ្យមានការេេវិឌ្ឍនូវចំសណះដរឹងរបស់ពលួកសគេំពីជំងឺឆ្លង។

វត្នុបំណងសមាោ ង សកម្មភ្ពកនានុងរយៈសពលនីមលួយៗ លទ្ធផលរង្វា យតនម្ល

ពន្យល់ពាក្យ “ជំងឺឆ្លង” និង 

រសបៀបននការឆ្លងជំងឺ

ពណ៌ោពីរសបៀបការពារខ្លលួន 
កនុំឱ្យភ្នា កង់្របង្កសោគស្ជៀត 

ចូលកនានុងខ្លលួនបានសោយេននុវត្ត 

ក ល្ួនេោមយ័កនានុងការ 
បរសិភ្គ និងការរស់សៅ

បង្ហា ញពីជំងឺកាមសោគ និង 
ពន្យល់ពីផលវបិាកននជំង ឺ
កាមសោគ

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និង 
រសបៀបមនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និង 
រសបៀបមនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និង 
រសបៀបមនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និង 
រសបៀបមនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

•  សិសសេពណ៌ោពីរសបៀបការពារខ្លលួនកនុំឱ្យ  

    ភ្នា កង់្របង្កសោគស្ជៀតចូលកនានុងខ្លលួនបាន

    សោយេននុវត្តក ល្ួនេោមយ័កនានុង

    ការបរសិភ្គ និងការរស់សៅ

• សិសសេពិភ្កសាពីចំសណះដរឹងននជំងឺសេដស៍   

   សៅវញិសៅមក។

•  សិសសេបង្ហា ញពីជំងឺកាមសោគ និង 
    ពន្យល់ពីផលវបិាកននជំងឺកាមសោគ

•  សិសសេពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និងរសបៀប 
    មនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

•  សិសសេពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និងរសបៀប 
    មនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

•  សិសសេពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និងរសបៀប 
    មនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

•  សិសសេពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និងរសបៀប 
    មនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

•  សិសសេពន្យល់ពាក្យ “ជំងឺឆ្លង”    

    និងរសបៀបននការឆ្លងជំងឺ

• សិសសេសសងខេបពីការវវិត្តរបស់ជំងឺសេដស៍

• សិសសេសរៀបោបពី់វធិីការពារខ្លលួនពីជំងឺឆ្លង

• សិសសេសសងខេបពីសោគសញ្ញា ននជំងឺសេដស៍

•   សិសសេពិភ្កសាគ្នា ពីជំងឺឆ្លងដដលពលួកសគ

   ធ្្ល បស់ាគា ល់។ 

• សិសសេបំសពញពាក្យកនានុងចសោ្ល ះកនានុងតាោង
 

   ជំងឺឆ្លង សោគសញ្ញា  និងរសបៀបឆ្លងជំងឺ

   សោយស្បើបណ័្ណ ពាក្យ។

• សិសសេពិភ្កសាពីរសបៀបឆ្លង និងពីរសបៀប
 

   ទាកទ់ងជាមលួយេនាកជំងឺសេដស៍សោយ

   សនុវត្ិភ្ពតាមរយ:ការស្ជើសសរ ើសរូបភ្ពកនានុង

   សសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័ទី 232 និងទំពរ័ទី 233។

• សិសសេបំសពញកនានុងតាោងភ្នា កង់្របង្កជំងឺ  

   និងសោគសញ្ញា ជំងឺកាមសោគសោយស្បើ       

   បណ័្ណ ពាក្យ

• សិសសេបំសពញចសោ្ល ះកនានុងតាោងននភ្នា កង់្រ 
   បង្កជំងឺ និងសោគសញ្ញា ជំងឺកាមសោគសោយ 
   ស្បើបណ័្ណ ពាក្យ
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•  សិសសេពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និង 
    រសបៀបមនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និង 
រសបៀបមនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍ 

•   អា្ស័យសលើ្កាេចិ សិសសេសឆ្លើយសំណលួ រ

សសងខេបពីជំងឺឆ្លង •  សិសសេសសងខេបពីជំងឺឆ្លង•  សិសសេសឆ្លើយសំណលួ រ

ទ9ី

ទ1ី0

ចំណថុ ចេខំាន់ននកា�បម្ងៀន

ចំណនុ ចននការបស្ងៀនកនានុងសមសរៀនសនះគឺជំងឺឆ្លង។ ដូសចនាះ ្គរូគលួរដតយកចិត្តទនុកោកឱ់្យបានស្ចើនសៅសលើចំណនុ ចខាងស្កាមកនានុងសពលបង ្

សរៀនសមសរៀនសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណោំ្ គរូសនះផ្តល់នូវត្មរុយខ្លះស្មាបក់ារបស្ងៀន (ឧទាេរណ៍៖ សំណលួ រ និងសកម្មភ្ព) កដូ៏ចជាចំសណះដរឹងបដន្ម 
មលួយចំនលួនេំពីជំងឺឆ្លង សដើម្ជីំរនុញការចាបអ់ារម្មណ៍របស់សិសសេសៅសលើការសិកសា។ 

ឱ្យសិសសេពិភ្កសាគ្នា សដើម្យីល់ដរឹងពីជំងឺឆ្លង។ វាអាចមានការពិបាកកនានុងការយល់ដរឹងពីជំងឺឆ្លង។  ដូចសនះ   សសៀវសៅដណោំ្ គរូ
 សនះបានបង្ហា ញពីជំងឺឆ្លង សដើម្ជីំរនុញការយល់ដរឹងដល់សិសសេ។ 

្តរួតពិនិត្យចំសណះដរឹងមាន្សាបរ់បស់សិសសេសៅសពលចាបស់ផ្តើមសមសរៀននីមលួយៗ។ ្បសិនសបើ េនាករកស�ើញថ្សិសសេពនុំទានម់ាន
 ចំសណះដរឹង្គប់្ គ្ន ់បោទា បម់កពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភ្ពដដលចាបំាច។់ 

បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកម្មភ្ពដដលបានកំណតទ់នុក។   សសៀវសៅដណោំ្ គរូសនះដណោសំកម្មភ្ពសៅតាមសមាោ ងបស្ងៀន  

បោនុដន្ត្គរូអាចមានការលំបាកខ្លះចំសពាះសកម្មភ្ពសនះ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

សៅសពលចាបស់ផ្តើមសមាោ ងសិកសានីមលួយៗ សូម្តរួតពិនិត្យថ្សតើសិសសេមានចំសណះដរឹងដូចខាងស្កាមសេើយឬសៅ ្បសិនសបើគ្្ម នសោះ 

សិសសេ នរឹងពិបាកសស្មចបានវត្នុបំណងសមសរៀន

1.  ភ្នា កង់្របង្កជំងឺ

      ផសេតិ ្បរូទីស បាកស់តរ ីវរីនុស

2.   ្បពន័្ធភ្ពសានុ ំ

       សកាសិកា T
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ថ្នា កទ់ី9

ជំងឺឆ្លង

ពន្យល់ពាក្យ  “ជំងឺឆ្លង”  និងរសបៀប 

ននការឆ្លងជំងឺ

ការង្រជាបនុគគាល ឬជា្ករុម សិសសេសលើក 
ឧទាេរណ៍ពីស ្្ម ះជំងឺឆ្លងដដលពលួកសគសាគា ល់។

 សគបាននិយាយថ្ សោក អានតូនី វាោ ន ់លីេនុយដវ ោនេនុក (Antony van Leeuwenhoek) (1632-1723) គឺជាមននុសសេ

ដំបូងសគដដលបានដសវាងយល់ពិេពននេតិសនុខនុម្បាណ(សមសោគ)សោយមី្ ករូទសសេនស៍ធវាើសោយនដរបស់គ្ត។់សោកបានសសង្កតសមើល

ទរឹកសេ្លៀង ទរឹកទសន្ល ទរឹកេណ្តូ ង ទរឹកសមនុ្ទ និងទរឹក្សះ។ គ្តប់ានរកស�ើញេតិសនុខនុម្បាណជាស្ចើនកនានុងទរឹក។ សដើម្សីធវាើឱ្យមានការ 

សជឿជាកថ់្េតិសនុខនុម្បាណជាភ្វរស់ គ្តប់ានចាកទ់រឹកសខ្មះសៅកនានុងទរឹក។ គ្តអ់ាចសសង្កតស�ើញថ្េតិសនុខនុម្បាណមនិបានផ្្ល ស់ទី។ 

គ្តប់ានភ្ញា កស់ផអើលសៅកនានុងការរកស�ើញរបស់គ្ត។់

គ្តក់ប៏ានរកស�ើញ សៅសពលគ្តស់មើលសៅសលើពពនុះ ដដលបានពីការដនុសសធ្មញរបស់គ្តផ់្ទា ល់ បោទា បពី់មនិបានដនុសោងវា 

បីនថងៃ។ “ខញានុ ំបានសសង្កតស�ើញភ្ពេសាចា រ្យយាោ ងខា្ល ងំ គឺថ្វាមានកូនសតវារស់តូចៗជាស្ចើន សេើយមានចលោយាោ ងសាអ ត”។ គ្តប់ាន 

បញ្ជា កពី់ចំនលួនដស៏សម្ើមននេតិសនុខនុម្បាណកនានុងពពនុះសោះ។   

បាកស់តរ ីវរីនុស និងសមសោគមលួយចំនលួនសផសេង 

សទៀត។

ផ្្ត សាយធំ ជំងឺ្គរុនចាញ់ ជំងឺសេដស៍…

សិសសេពិភ្កសាគ្នា ពីមូលសេតនុននការឆ្លងជំងឺ។

“ចសម្លើយរពំរឹងទនុក”

“ចសម្លើយរពំរឹងទនុក”

សកម្មភ្ព(1)
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តាមរយ:សកម្មភ្ពទី(1)  និងសកម្មភ្ពទី(2) ឱ្យសិសសេកំណតនិ់យមនយ័ននពាក្យជំងឺឆ្លង និងសរៀបោបពី់រសបៀបឆ្លងជំងឺ។

ជំងឺជាស្ចើនមននុសសេោសមយ័បនុសរ្បវត្តិមនិដដលបានសាគា ល់។  កាលពីដំបូងស�ើយមននុសសេបានរកអាហាររបស់ពលួកសគសោយ  

ការបរបាញ់សតវាន្ព ការសបះរនុកខេជាតិ  និង្គ្បដ់ផ្លស�ើ។ ស្កាយមកសទៀត សៅសពលដដលមននុសសេចាបស់ផ្តើមចូលចិត្តចិញចា រឹមសតវា ពលួកសគ

ចាបស់ផ្តើមមានទំោកទ់ំនងជាមលួយ្បសេទទាងំេស់ននជំងឺ។  សតវាសគ្បានចម្លងជំងឺេនុតធំ  (cowpox  :  ជាជំងឺបង្កស�ើងពីវរីនុសដដល

សកើតសៅសលើសោះសតវាសគ្) មកមននុសសេសធវាើឱ្យសកើតជំងឺេនុត្កេមតូចៗសៅសពលដដលមននុសសេបានសៅបោះពាល់វា។ ្ជរូក និងទាចម្លងជំងឺ

្គរុនផ្្ត សាយធំមកមននុស្យ និងសសះឆ្លងវរីនុសបណា្ត លឱ្យសកើតជំងឺផ្្ត សាយ។ ទរឹកបំពនុលសោយមានកាកសំណល់សតវាបានបង្កជំងឺដូចជា  

ជំងឺខានស់ា្ល ក ់ ជំងឺអាសននាសោគ  និងជំងឺកអកមាន។់  តាមទី្បជនុំជន និងទី្ករុងបានផ្តល់នូវបរយិាកាសដល៏អឥតសខាចា ះស្មាបស់តវាកណ្តនុ រ 

នច និងសតវាលអិតចន្ងដនទសទៀតដដលបង្កជំងឺ។

(1). ចរន្តខ្យល់ (2). ្ម (3). ទរឹក (4). បកសេ�ីឺ

ចំសណះដរឹងបដន្ម 

“្បវត្តិជំង”ឺ

្មចរន្តខ្យល់

ទរឹក បកសេ�ីឺ

សិសសេបំសពញចសោ្ល ះកនានុងតាោងជំងឺឆ្លង  

សោគសញ្ញា   និងរសបៀបឆ្លងសោយស្បើពាក្យខាង

ស្កាម។ (សកម្មភ្ពជាបនុគគាល ឬជា្ករុម)  

ពន្យល់ពាក្យ“ជំងឺឆ្លង” និងរសបៀបននការ 

ឆ្លងជំងឺ។

ជំងឺ រសបៀបឆ្លង

ចរន្តខ្យល់កញញចា រឹល

េនុតសាវា យ

រោកសថ្លើម

្គរុនសវាិតនដសជើង 

ផ្្ត សាយបកសេី

្កេមសលើដស្ក ស�ើងកស ្្ត

�កឺបាល សាចដ់នុំកស្មើកដលងរលួច

សានា មកនទាលួលសលើដស្ក

្គរុន សេើមសថ្លើម

្គរុន �សឺាចដ់នុំ

(1) 

ចំណីអាហារ (3)

ការបោះពាល់ (4)

(2) ចំណីរអាហារ ទរឹក

សោគសញ្ញា
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        ពណ៌ោពីរសបៀបការពារខ្លលួនកនុំឱ្យភ្នា កង់្រ 
បង្កសោគស្ជៀតចូលកនានុងខ្លលួនបានសោយេននុវត្តក ល្ួន 
េោមយ័កនានុងការបរសិភ្គ និងការរស់សៅ

ោងនដនរឹងសាប៊ូ ឬសផះបរសិភ្គទរឹកឆអិន

្គបទរឹកពាង ឬអាងនរឹងគ្មប ឱ្យបានជិតលអ

ោកអ់ាហារសៅ និងអាហារឆអិនសោយដ�កពីគ្នា

សិសសេសរៀបោបវ់ធិីការពារពីជំងឺឆ្លង។

(លកខេណៈជំងឺសបោស្ត)

ថ្ជំងឺសនះ្តរូវបានបង្កស�ើងសោយពលួកមី្ ករូសារពាងគាកាយស�ើយ។ ពលួកគ្តគិ់តថ្ 

ការឆ្លងសមសោគសនះបានបង្កស�ើងសោយ្ពះពិសោធរបស់្ពះជាមាចា ស់ និងបណា្ត លមក 

ពីក្លិនសអនុយដដលសៅថ្ក្លិនេសសាធ។ ដូចរូបភ្ពដដលបានបង្ហា ញ្គរូសពទ្យបានពាក់

សំសលៀកបំពាកដ់ស្កការពារ និងចំពនុះចដម្លកដូចជារបាងំដដលសពារសពញសៅសោយ

ស ្្ម ដដលមានក្លិនដផអម សេើយពលួកគ្តប់ានដនុតធូបសៅកនានុងបនទាបស់គងរបស់េនាកជំងឺកនានុង 

ការពយាយាមសដើម្បីសណ្ត ញជំងឺសនះសចញ។

ជំងឺសបោស្តបានផទានុះស�ើងសៅសតវតសេទី 14 សៅសពលដដលវា្តរូវបានសគសាគា ល់ថ្ជាជំងឺ Black  Death ។ ទី្ករុងេនុីតាលី 
ស�ើញករណីដំបូងននជំងឺសបោស្តសៅកនានុងឆានា 1ំ347 សេើយពី្បសទសេនុីតាលីវាបានរកីោលោលសៅដល់ទូទាងំ្បសទសបាោងំ អាល្លឺមោង ់

េូ�ង ់ និង្បសទសេងស់គ្លសបានសមា្ល បម់ននុសសេស្ចើនជាងមលួយភ្គបលួនននចំនលួន្បជាជនមលួយ។ ្គរូសពទ្យោសមយ័សោះមនិបានដរឹង
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ភ្្ល មៗសោះជំងឺផ្្ត សាយ្តរូវបានឆ្លងសពញមលួយទវាីប។ ្បជាជនោបោ់នោកក់នានុង្បសទសជាស្ចើនសៅទវាីបេឺរ ោនុបចាបស់ផ្តើម�។ឺ 

មននុសសេដដលបានឆ្លងវរីនុសសនះបានសធវាើដំសណើ រ សេើយចម្លងសៅទវាីបអាសនុី អា្ពិច និងតំបនស់ផសេងៗសទៀត។ ្តរឹមចនុងរដូវស ្្ត  ជំងឺផ្្ត សាយ 

បានឆ្លងពាសសពញពិេពសោក។

សៅនិទា�រដូវនិងរដូវស ្្ត  ទាហានអាសមរចិ 1.5ោនោក់្ តរូវបានបញជាូ នចនុះកបាោ ល់សៅេឺរ ោនុប។ ពលួកសគសៅចបាងំកនានុងសញង្គា ម 

សោកសលើកទី1 (1914-1918)។ ជាេកនុសល ពលួកសគជាស្ចើន្តរូវបានឆ្លងវរីនុសផ្្ត សាយ។ ជាលទ្ធផល ទាហានអាសមរចិស្ចើនជាង 

មលួយពានោ់កម់ានជំងឺសៅេឺរ ោនុប។ បោទា បម់ក ពលួកសគបានចម្លងជំងឺផ្្ត សាយធំភ្្ល មៗសៅទាហានេងស់គ្លស សេោសបាញ បាោងំ និង

អា�ឺមោង់្ គ្នដ់តតាមរយ:ការដកដសងហាើមបោនុសណា្ណ ះ។

បង្ហា ញពីជំងឺកាមសោគ  និងពន្យល់ពីផល 
វបិាកននជំងឺកាមសោគបាន្តរឹម្តរូវ

្គរូសលើកឧទាេរណ៍ពីស ្្ម ះជំងឺកាមសោគ

មលួយចំនលួនដូចជា ជំងឺសាវា យ ជំងឺ្បសមះ  បោទា បម់ក

ឱ្យសិសសេពិភ្កសាពីរសបៀបរកីោលោលននជំងឺ

កាមសោគ   (ជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវសេទ៖STD:   
Sexually Transmitted Diseases)។

            ការទំោកទ់ំនងជាមលួយេនាកដដលបាន 

ឆ្លងសមសោគ ការទាកទ់ងជាមលួយវត្នុឆ្លងសមសោគ

“ជំងឺផ្្ត សាយកាលពីឆានា 1ំ918”
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សរោីងគានន្បោបប់ន្តពូជ

ជំងឺមហារកី ជំងឺអារ

          សិសសេបំសពញកនានុងតាោងភ្នា កង់្រចម្លងជំងឺ  
និងសោគសញ្ញា ននជំងឺកាមសោគសោយស្បើពាក្យ

ខាងស្កាម

េនាកជំងឺពិបាកសោម និងសពល 
សោមមានការ�ចឺាប់

េនាកជំងឺមានដនុំសាចដ់នុះដដលមាន

ទំេំដ្ប្បរួលពីតូចបោនុនចនុងធូប 

រេូតដល់ធំបោនុន្មាមនដ។

រោក្បោបប់ន្តពូជ  

និងជំងឺអារ

េនាកជំងឺសោមញរឹកញាប ់និងមាន 
សចញទរឹកកោវថ្្ល ពី (2) 

បាកស់តរសីនសសរយីាោ  សហាគា ណូសរ 
(Neisseria gonorrhoeae)

បាកស់តរ ីកា្ល មឌីីយាោ ្តាកូមាោ ទីស 
(Chlamydia trachomatis)

វរីនុស យូសមន បាោ ពី�ូមាោ  

(Human papilloma) 

បង្ហា ញពីជំងឺកាមសោគ  និងពន្យល់ពីផល 
វបិាកននជំងឺកាមសោគ

លទ្ធផលរពំរឹងទនុក

សោគសញ្ញា លទ្ធផលភ្នា កង់្រចម្លងជំងឺជំងឺ

(1) 

(3) 

ជំងឺ្បសមះទរឹកថ្្ល

(1). ជំងឺអារ (3). ជំងឺមហារកី(2). សរោីងគានន្បោបប់ន្តពូជ 

ជំងឺ្បសមះទរឹកបាយ

ជំងឺសិរមាន់
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េនាកជំងឺមានដំសៅសៅសលើ្បោបប់ន្តពូជ 

និងដំសៅរលលួយសលើ្មាមនដ ឬ្មាមសជើង 

ឬកនទាលួល្កេមសលើដងខ្លលួន

បាកស់តរសីនះនរឹងរកីោលោល 

និងសធវាើឱ្យខូចសរោីងគាដូចជា 

(1)   សរនស្ម  ខលួរកបាល 

និងបណា្ត លឱ្យសា្ល ប។់

ពងទរឹកតូចៗដបកកនានុងរយៈសពលខ្លី  សេើយ 
វវិត្តសៅជាដំសៅ។ 

        សមាគា ល់៖ តាោងកនានុងទំពរ័ទី(8) និងតាោងកនានុងទំពរ័ទី(9) អាចោកប់ន្តគ្នា ដតមលួយបាន ស្ពាះសកម្មភ្ព(2) និងសកម្មភ្ព(3)  
សធវាើកនានុងសមាោ ងដតមលួយ។

សេើម    (2)     សេើយកា្ល យជា 

អាបដ់ស។ 

លទ្ធផលរពំរឹងទនុក

សោគសញ្ញា លទ្ធផលភ្នា កង់្រចម្លងជំងឺជំងឺ

កូនកណ្តនុ រ សបះដូង

សិសសេបំសពញចសោ្ល ះកនានុងតាោង 
ភ្នា កង់្រជំងឺ  និងសោគសញ្ញា ននជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវសេទ

សោយស្បើពាក្យខាងស្កាម

បង្ហា ញពីជំងឺកាមសោគ  និងពន្យល់ពីផល 
វបិាកននជំងឺកាមសោគបាន

សកម្មភ្ព (3)

បាកស់តរ ីស្តបោូសណមាោ

(Treponema pallidum) 

បាកស់តរ ី   សេមោូេលីោនុស    ឌនុយស្ក 

(Haemophilus ducrey)

ជំងឺសងម់ូ

ជំងឺសាវា យ

(2). កូនកណ្តនុ រ(1). សបះដូង
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សិសសេពិភ្កសាពីវធិ្នការការពារ     

និងការពយាបាលជំងឺកាមសោគ។

េនាកគលួរដតសៅជលួប្គរូសពទ្យឯកសទសដដល 

មានការវនិិច្យ័ និងពយាបាល្តរឹម្តរូវ។

េនាកគលួរដតេននុវត្តតាមការដណោកំនានុងការ 
ពយាបាលរបស់្គរូសពទ្យ។

េនាកគលួរដតស្បើស្សាមេោមយ័សៅសពលរលួម 

សេទ។

េនាកមនិគលួររលួមសេទមនុនសពលជាសះសស្ើយពី 
ជំងឺ។

បង្ហា ញពីជំងឺកាមសោគ   និងពន្យល់

ពីផលវបិាកននជំងឺកាមសោគ

 

“ចសម្លើយរពំរឹងទនុក”

្បសិនសបើ េនាកមនិអាចសៅមនទាីរសពទ្យដតមានា កឯ់ង េនាកគលួរដតពិភ្កសាជាមលួយ្គរូ ឬឪពនុកមា្ត យរបស់េនាកឱ្យសលឿនបំផនុត។

្បសិនសបើ  េនាកសៅមនទាីរសពទ្យយឺតសពល េនាកនរឹងអាចសៅជាអារសៅសពលេោគត ឬេនាកនរឹងមានស្គ្ះថ្នា កធ់ងៃនធ់ងៃរកនានុងោងកាយ  

របស់េនាក។

្បសិនសបើ  េនាកបារម្ភេំពីខ្លលួនរបស់េនាក  េនាកគលួរដតសៅមនទាីសពទ្យឱ្យបានសលឿនតាមដដលអាចសធវាើបាន  ឬេនាកគលួរដតសធវាើសតស្ត្ម 

ពិនិត្យសមើលពីជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវសេទ។
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        សិសសេពិភ្កសាពីការយល់ដរឹងននេំពីជំងឺ

សេដស៍សៅវញិសៅមក។

        ជំងឺដដលបណា្ត លឱ្យសា្ល ប ់មនិអាចពយាបាល

បាន  ជំងឺសេដស៍ទាកទ់ងនរឹងការរលួមសេទសេទដូច

គ្នា ។ 

        ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និងរសបៀបមនិឆ្លងនន 
ជំងឺសេដស៍

វត្នុបំណង 

សកម្មភ្ព

“ចសម្លើយរពំរឹងទនុក”

េនាកវទិយាសាញស្រជាស្ចើនបានគិតថ្វរីនុស HIV វវិត្តពីវរីនុសមលួយ្បសេ ទដដល្សសដៀងគ្នា សៅនរឹងវរីនុសមលួយ ដដលឆ្លងពី្ពីមាោ តសៅ
 

កនានុង្បសទសអាញេវាិក។  ជាធម្មតា វរីនុស HIV ទញោទា ន T ជំនលួយដដលបានចាបស់ផ្តើមបសង្កើត HIV យាោ ងឆាបរ់េ័សបោទា បពី់ការឆ្លងសមសោគ។ 

សោយសារដតសកាសិកាT ជំនលួយសា្ល ប ់្បពន័្ធភ្ពសំានុ កច៏នុះសខសាយបន្តិចម្តងៗ កា្ល យសៅជាបាកស់ងើបដលងរលួចសោយសារភ្នា កង់្របង្កជំងឺ 

ដដលជាធម្មតា្បពន័្ធភ្ពសំានុ មានោទីការពារ និងបំផ្្ល ញភ្នា កង់្របង្កជំងឺ។ សារពាងគាកាយង្យទទលួលឥទ្ធិពលជំងឺសផសេងៗដដលសៅថ្ 

ជំងឺសឆ្លៀតឱកាស ឬជំងឺឱកាសនិយម ដដលជាទូសៅបណា្ត លឱ្យមានជំងឺចំសពាះដតមននុសសេដដលមាន្បពន័្ធភ្ពសំានុ ចនុះសខសាយបោនុសណា្ណ ះ។

មនុនឆានា 1ំ981 ជំងឺសេដស៍ ឬសោគសញ្ញា ចនុះសខសាយ្បពន័្ធភ្ពសំានុ មនិ្តរូវបានដរឹងស�ើយ។ សៅចសោ្ល ះឆានា 1ំ981 និងឆានា 2ំ000 

្បជាជនអាសមរចិជាង 448,000ោកប់ានសា្ល បស់ោយសារជំងឺសេដស៍។ បោទា បពី់សពលសោះមក ចំនលួនសរនុបនន្បជាជនមានផទានុក  វរីនុស 

HIV សៅសេរដ្ឋអាសមរចិបានសកើនស�ើងស្ចើនជាង850,000ោក។់ សេដស៍ជាជំងឺដដលបណា្ត លមកពីវរីនុស HIV ឬវរីនុសដដលសធវាើឱ្យ្បពន័្ធ

ភ្ពសានុ ំមននុសសេចនុះសខសាយ។

“្បវត្តិជំងឺសេដស៍ និងយន្តការ”
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សិសសេសសងខេបពីការវវិត្តននជំងឺសេដស៍ 

  ដំណាកក់ាលសតស្ត្មវជិជាមាន

  -   សតស្ត្មវជិជាមាន

  -   មានសោគសញ្ញា តិចតលួច

  ដំណាកក់ាលជំងឺសេដស៍

  -   សោគសញ្ញា ធងៃនធ់ងៃរ

  ដំណាកក់ាលចំេ

  -   ឆ្លងវរីនុសសេដស៍ និងចម្លងសៅេនាកដនទ

  -   គ្្ម នសោគសញ្ញា

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង   និងរសបៀបមនិ

ឆ្លងននជំងឺសេដស៍

 

“លទ្ធផលរពំរឹងទនុក”

 

ដំណាកក់ាលចំេ  ចំសពាះជំងឺសេដស៍្តរូវបានសគសៅថ្រយៈសពលសំងំ។  រយៈសពលសំងំមាននយ័ថ្ជាដំណាកក់ាល

វវិត្តននជំងឺឆ្លងរវាងការឆ្លងសមសោគដំបូង និងការបង្ហា ញននសោគសញ្ញា ដំបូង។

សបើសយាងតាមសសៀវសៅពនុម្ព រយៈសពលសំងំចំសពាះជំងឺសេដស៍អាចមានរយ:សពល្បដេល 10 ឆានា ។ំ

សៅកនានុងករណីជំងឺរោកសថ្លើម, រយៈសពលសំងំគឺមាន្បដេលជាកន្លះឆានា ។ំ

រសបៀបឆ្លងសមសោគសេដស៍បោះពាល់ដល់ោងកាយ

វរីនុស HIV គឺជាវរីនុសមលួយ្បសេទដដលសគសាគា ល់ថ្វា្គ្នដ់តបំផ្្ល ញ្បពន័្ធភ្ពសំានុ របស់មននុសសេសោយផ្ទា ល់ និងបំផ្្ល ញ  
សកាសិកាT។ សៅសពលដដលវាស្ជៀតចូលោងកាយ  វរីនុស HIV ចូលសកាសិកា T សេើយបន្តពូជសៅកនានុងសកាសិកាសោះ។ មននុសសេអាច

ឆ្លង វរីនុស HIV បាន មាននយ័ថ្ថ្មានសមសោគរស់សៅកនានុងសកាសិកាT របស់ពលួកសគ េស់រយៈសពលជាស្ចើនឆានា មំនុនសពលដដលពលួកសគ

�។ឺ ទីបំផនុត  វរីនុសHIVចាបស់ផ្តើមសដើម្បីំផ្្ល ញសកាសិកា T  ដដលវាបានឆ្លង វរីនុស HIV។  សោយសមសោគបំផ្្ល ញសកាសិកា T 

ោងកាយបាតប់ងនូ់វសមត្ភ្ពរបស់ខ្លលួនកនានុងការ្បយនុទ្ធ្បឆាងំនរឹងជំងឺ។  មននុសសេភ្គស្ចើនដដលបានឆ្លងវរីនុស HIV សៅទីបំផនុតវវិត្ត

នូវសោគសញ្ញា ននជំងឺសេដស៍។

        សោយសារដត្បពន័្ធភ្ពសំានុ របស់ពលួកសគមនិមានមនុខង្រ្តរឹម្តរូវយូរសៅ  ទីបំផនុត្បពន័្ធភ្ពសំានុ ចនុះសខសាយចនុងបញចាបប់ណា្ត ល 
ឱ្យមននុសសេសា្ល ប។់ 
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ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង  និងរសបៀបមនិឆ្លងនន 
ជំងឺសេដស៍

វត្នុបំណង (ត)

 

សិសសេសសងខេបពីសោគសញ្ញា ទាកទ់ង

នរឹងជំងឺសេដស៍។

  -  ជំងឺសឆ្លៀតឱកាស ឬជំងឺឱកាសនិយម

   -  ខ្លះសកើតជំងឺមហារកី និងជំងឺសផសេងៗ

“លទ្ធផលរពំរឹងទនុក”

“ទាកទ់ងនរឹងការឆ្លងជំងឺសេដស៍”

វរីនុសHIV បណា្ត លឱ្យសកើតជំងឺមហារកី និងការឆ្លងជំងឺ សោយភ្នា កង់្របង្កជំងឺសឆ្លៀតឱកាស ដដលមានជាទូសៅ ចំសពាះ

បនុគគាល មាន្បពន័្ធភ្ពសំានុ លអ។

ការឆ្លងសមសោគ និងជំងឺមហារកីមានទំោកទ់ំនងជាមលួយនរឹងជំងឺសេដស៍រលួមមាន ជំងឺមហារកីដនុំសាចន់នកាបោូសនុី (Kaposi) 
ជំងឺរោកសលួតេនាមឺោូសនុីសទាីស ការនីី(Pneumocystis  carinii) ជំងឺកាឌីយាោ សនុីស(candidiasis) និងជំងឺសផសេងៗសទៀត។ ជំងឺ 

មហារកីដនុំសាចន់នកាបោូសនុីគឺជាមហារកីដស្ក និង្សទាបភ់្នា សជាលិកាដដលជាញរឹកញាបោ់លោលតាមរយៈសរោីងគាសផសេង សទៀត។ 

ជាទូសៅ េនាកជំងឺសេដស៍ដតងដតមានជំងឺរោកសលួត។ ជំងឺកាឌីយាោ សនុីស្តរូវបានសគសាគា ល់ថ្ ជាជំងឺពងដបក ដដលជាការឆ្លងសមសោគ 
ផសេតិសធវាើឱ្យមានពណ៌សសដរោសពាសសពញកនានុងមាត ់ េណា្ត ត  និងសរោីងគាសផសេងសទៀតនន្បោបរ់ោំយអាហារ។  ភ្នា កង់្របង្កជំងឺ

 
សឆ្លៀតឱកាសមានដូចជា  វរីនុសសនុីតូសមកា�ូ  (cytomegalovirus)  ដដលផលិតតំណបរោកសរ ោទីន  សពាះសវៀនធំ  និង្កសពញ    

អាស្ដណាល់ សេើយជំងឺរសបង និងការឆ្លងជំងឺសាលមោូសនឡា(Salmonella) ជំងឺទាងំពីរបណា្ត លមកពីបាកស់តរ។ី
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ថ្នា កទ់ី9

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និងរសបៀបមនិឆ្លងនន 
ជំងឺសេដស៍

សិសសេពិភ្កសាពីរសបៀបឆ្លង  និងពីរសបៀប
 

ទាកទ់ងជាមលួយេនាកជំងឺសេដស៍សោយសនុវត្ិភ្ព 
តាមរយ:ការស្ជើសសរ ើសរូបភ្ពកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព 
ទំពរ័ទី 232និងទំពរ័ 233។

 

ការចាបន់ដគឺមនិឆ្លង….។

ការសាកដ់ស្កគឺឆ្លង…។

“ចសម្លើយរពំរឹងទនុក”

ការរលួមសេទ

ការស្បើមជានុល ឬសឺោំនុ ងរលួមគ្នា

ការបោះពាល់្ម

ការបំសៅទរឹកសោះ

ការចាបន់ដ

ការឱបគ្នា

ការស្បើ្បាស់ស្េី បងគានម់លួយរលួមគ្នា

ការសលងកីឡា

ការឆ្លងននជំងឺសេដស៍ ការមនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍
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ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង   និងរសបៀបមនិឆ្លងនន 
ជំងឺសេដស៍

ដផអកសលើ្កាេចិខាងស្កាមសិសសេសឆ្លើយនរឹងសំណលួ រ។

សំណលួ រទី1
សតើចំនលួនេនាកជំងឺសេដស៍បានដ្បដ្បលយាោ ង

ដូចសម្តចចាបត់ាងំពីឆានា 1ំ996?

សំណលួ រទី2
សតើចំនលួន្បជាជនអាសមរចិដដលឆ្លងវរីនុស

HIVទំនងជាស្ចើនជាង ឬតិចជាងេនាកជំងឺសេដស៍?

សំណលួ រទី3
្កាេចិសនះបង្ហា ញថ្ចំនលួនននករណី ជំងឺ  

សេដស៍ថ្មីដដលបានោយការណ៍ជាសរៀងោល់ឆានា បំាន 

ថយចនុះចាបត់ាងំពីឆានា  ំ1996។ ចូរសលើកសេតនុផល 

សម្សបមលួយស្មាបក់ារថយចនុះសនះ។

ចំន
លួនក

រណី
 (ពា

ន)់

ករណីជំងឺសេដស៍ សៅសេរដ្ឋអាសមរចិ
AIDS cases in USA 
ករណីថ្មី ករណី្តរួតគ្នាសា្ល ប់

ឆានា ំ
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ថ្នា កទ់ី9

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និងរសបៀបមនិឆ្លងនន 
ជំងឺសេដស៍

 

ចសម្លើយនន្កាេចិ

           សំណលួ រទី1
ករណី្តរួតគ្នា បានសកើនស�ើង បោនុដន្តករណីជំង ឺ

សេដស៍បានថយចនុះ។

សំណលួ រទី 3

ថ្នា ថំ្មីពនយារសពលជំងឺសេដស៍ចំសពាះេនាក

ដដលបានឆ្លងវរីនុស HIV។ 

           សំណលួ រទី2

្បជាជនអាសមរចិដដលឆ្លងវរីនុសHIV មាន 

ចំនលួនស្ចើនជាងេនាកជំងឺសេដស៍។ េនាកបានឆ្លង វរីនុស 
HIV ទាងំេស់មនិបានវវិត្តសៅជាជំងឺសេដស៍ទាងំ 
េស់សទ។

សិសសេសសងខេបពីឥរយិាបថមនិ្ប�មជាមលួយ វរីនុស HIV និងជំងឺសេដស៍

- សៅកនានុងទំោកទ់ំនងផ្លូវសេទដូចជា ការសរៀបការ ភ្ពសសា្ម ះ្តងន់ននដគូរលួមសេទរវាងនដគូទាងំពីរដដលមនិឆ្លងសមសោគបង្ហា ញពី
 

ការ្ប�មតិចតលួចណាស់កនានុងការ្នសៅរកការឆ្លង វរីនុស HIV។

- សចៀសវាងការស្បើ្បាស់ស្គឿងសញៀនកជ៏ាការសំខានស់្មាបក់ារកាតប់ន្យបញ្ហា ្ប�មននការឆ្លង វរីនុស HIVដដរ។ 

េនាកស្បើ្បាស់មជានុលរលួមគ្នា សដើម្ចីាកស់្គឿងសញៀនមានបញ្ហា ្ប�មខ្ពស់កនានុងការឆ្លង វរីនុស HIV។

េនាករលួមសេទជាមលួយនរឹងេនាកសសពស្គឿងសញៀនកម៏ានបញ្ហា ្ប�មខ្ពស់ផងដដរ។
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1.  ជំងឺឆ្លងគឺជាជំងឺដដលឆ្លងពីមននុសសេមានា កស់ៅមននុសសេមានា កស់ទៀតតាមរយៈភ្នា កង់្របង្កជំងឺ។  ជំងឺឆ្លងមានដូចជា ជំងឺផ្្ត សាយ ជំង ឺ
រោកសថ្លើម ជំងឺរសបង ជាសដើម។  

2. សយើង្តរូវយកកដនសេងនដខទាប់្ ចមនុះ មាតស់ៅសពលដដលសយើងកអក ឬកណា្ត ស់ពីស្ពាះជំងឺឆ្លងមលួយចំនលួនអាចឆ្លងសៅកនានុងខ្យល់។ 

3.  ជំងឺកាមសោគគឺជាជំងឺដដលឆ្លងតាមរយៈការរលួមសេទជាមលួយនដគូដដលមានផទានុកសមសោគ។ ជំងឺកាមសោគមានដូចជា ជំងឺ្បសមះទរឹក 
បាយ ជំងឺ្បសមះទរឹកថ្្ល  ជំងឺសិរមាន ់ជំងឺសាវា យ ជំងឺសងម់ូ...។ 

4. ជំងឺកាមសោគអាចបណា្ត លឱ្យមននុសសេសា្ល ប។់  

5. ជំងឺសេដស៍បង្កស�ើងពី វរីនុស HIV ។ សមសោគសនះស្ិតសៅកនានុង្បពន័្ធភ្ពសំ៊ាននសារពាងគាកាយមននុសសេ។  

6.  ជំងឺសេដស៍ឆ្លងតាមរយៈការរលួមសេទជាមលួយនដគូដដលមានផទានុក វរីនុសHIV ឆ្លងពីមា្ត យសៅទារកកនានុងនផទា និងតាមរយៈការបោះពាល់ 
្មរបស់េនាកជំងឺ។  ជំងឺសេដស៍មនិឆ្លងតាមការចាបន់ដគ្នា   ការបរសិភ្គអាហារជាមលួយគ្នា   ការស្បើបងគានរ់លួមគ្នា   មូសខា ំ ការសលង 
ជាមលួយគ្នា ...។ 

7. សកម្មភ្ពបង្្ក រដដលមាន្បសិទ្ធិភ្ពបំផនុតស្មាបយ់នុវវយ័ សដើម្កីនុំឱ្យឆ្លង វរីនុស HIV និងជំងឺកាមសោគគឺយនុវវយ័មនិ្តរូវឆាប ់
្ប�ូកកនានុងការរលួមសេទ។ 

8. ការស្បើស្សាមេោមយ័ មនិអាចបង្្ក រការឆ្លង វរីនុស HIVបាន100 %សទ។ 

ពន្យល់ពីផលវបិាកននជំងឺឆ្លង  និងជំង ឺ
កាមសោគ ជាពិសសសជំងឺសេដស៍ និងសជៀសវាង 
នូវសកម្មភ្ពសផសេងៗដដលបណា្ត លឱ្យមាន 

ការឆ្លងសមសោគ។ 

សិសសេសធវាើ្ពរឹត្តិប័្ តអា្ស័យនរឹងខ្លរឹមសារ
 

ដដលពលួកសគបានសិកសា  (ទាកទ់ងនរឹងការការពារពី 
ការឆ្លងជំងឺសេដស៍   និងជំងឺកាមសោគ   សេើយដចក 
្ករុមពិភ្កសាសោយកនានុង្ករុមមានសេទដូចគ្នា )។

សិសសេផ្្ល ស់ប្តូរ្ពរឹត្តិប័្ តរបស់ពលួកសគសៅវញិ
 

សៅមក។

ឱ្យសិសសេសឆ្លើយសំណលួ រកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព 
សោយពនុំេននុញ្ញា តឱ្យសមើលឯកសារស�ើយ។
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ថ្នា កទ់ី9

ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព & កា�ម្បើ្រាេេ់រាភា ��បេ ់SEAL

ការចម្លងជំងឺសិប្និមតិ្ត

1. សរៀបចំបំពងស់ាកចំនលួន្បាមំលួយ  A   B C  និងA” B”  C” ។  បំពងស់ាកដតមលួយគតដ់ដលមានផទានុកសូលនុយស្យនុងអាមដីនុង1%
    កនានុងចំសណាមបំពងស់ាក A B C។ ចំសពាះបំពងស់ាកពីរសផសេងសទៀតកនានុងចំសណាមបំពងស់ាក A B និងC ោកដ់តទរឹកបោនុសណា្ណ ះ។  

    បំពងស់ាកដដលោកទ់រឹកតំណាងឱ្យមននុសសេដដលមនិមានឆ្លងជំងឺ សេើយបំពងស់ាកដដលោកសូ់លនុយស្យនុងអាមដីនុងតំណាងឱ្យ
 

    មននុសសេដដលឆ្លងជំងឺ។ សគមានបំពងស់ាកA បំពងស់ាកB និងបំពងស់ាកC។ សិសសេមនិដរឹងថ្បំពងស់ាកណាមានផទានុកអាមដីនុង
 

    សទ។

សលើកទី 1

2. ចាកសូ់លនុយស្យនុងមលួយតំណកពី់បំពងស់ាកA ចូលសៅកនានុបំពងស់ាក  A”។ បំពងស់ាក  A” មានទរឹក 10ml  រលួចជាស្សច។  

    បោទា បពី់ការបន្តកសូ់លនុយស្យនុងមលួយតំណករ់លួច េនាកកូរសូលូយស្យនុងកនានុងបំពងស់ាក A” ឱ្យសពវា សេើយចាកសូ់លនុយស្យនុងសោះ   

    5ml សៅបំពងស់ាក B”។

សលើកទី 2

3. ចាកសូ់លនុយស្យនុងមលួយតំណកពី់បំពងស់ាកB ចូលសៅកនានុបំពងស់ាក  B”។ បោទា បពី់ការបន្តកសូ់លនុយស្យនុងមលួយតំណករ់លួច  េនាក 
    កូរសូលូយស្យនុងកនានុងបំពងស់ាក B” ឱ្យសពវា សេើយចាកសូ់លនុយស្យនុងសោះ2.5ml សៅបំពងស់ាក C”។

សលើកទី 3

4. ចាកសូ់លនុយស្យនុងមលួយតំណកពី់បំពងស់ាក C ចូលសៅកនានុបំពងស់ាក C”។

សលើកទី1 សលើកទី2 សលើកទី3

តាមោន្បេពជំងឺ

5. សដើម្តីាមោន្បេពននការឆ្លងជំងឺ  បណ្ត កសូ់លនុយស្យនុងេនុីយោូតសៅកនានុង្គបប់ំពងស់ាកទាងំេស់។  ្បសិនសបើ  សូលនុយស្យនុង
     របស់េនាក្តរូវបានឆ្លងជំងឺ សូលនុយស្យនុងសោះនរឹងដ្បសៅជាពណ៌សខៀវ។

ការពិភ្កសា

ដផអកសលើលទ្ធផល េនាកអាចដរឹងពី្បេពននការឆ្លងជំងឺ សតើបំពងស់ាកណាជា្បេពននការឆ្លងសមសោគ បំពងស់ាកA 

បំពងស់ាកB  ឬបំពងស់ាកC ។
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ការស្បើ្បាស់សមា្ភ ររបស់ SEAL
សមា្ភ រសផសេងៗទាកទ់ងនរឹងសមសរៀនដដលអាចរកបាន
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ថ្នា កទ់ី9

មតេខ្្លីេ្រាប់ជំងឺឆ្លង (�យៈមពល 1មរាោ ង)

ចូរស្ជើសសរ ើសចសម្លើយដដល្តរឹម្តរូវបំផនុតបំសពញ្បសយាគខាងស្កាម

(ក) ការបង្អ កស់កម្មភ្ពរបស់មាោ ្ករូផ្ស 

(ខ) ការបំផ្្ល ញសកាសិកា T ជំនលួយ

(ក) វរីនុស HIV សា្ល បេ់ស់បោទា បពី់2 ឆានា ។ំ 

(ខ) វរីនុស HIV បំផ្្ល ញសកាសិកា T។ 

(គ) សកាសិកា T ផលិតជាតិពនុល។ 

(�) តំណបរោកមលួយសកើតស�ើង។ 

(ក) វាស្ិតសៅ្បហាក់្ បដេលដដដល បោទា បម់កវាសកើនស�ើងភ្្ល មៗ 
(ខ) វាស្ិតសៅ្បហាក់្ បដេលដដដល បោទា បម់កវាថយចនុះភ្្ល មៗ 

(គ) វាសកើនស�ើងយាោ ងសថរ 
(�) វាថយចនុះយាោ ងសថរ

(ក) តំណប្បពន័្ធភ្ពសំានុ  

(ខ) តំណបរោក 

(គ) ្បពន័្ធភ្ពសំ៊ាេកម្ម  

(�) ការចាកវ់ាោ កសំ់ាងសមសោគ 

(គ) ការសធវាើឱ្យមានសកម្មភ្ពននការបសង្កើតសកាសិកា B 

(�) ចសម្លើយទាងំេស់ខាងសលើ

េនាក្សាវ្ជាវមានា កប់ានោបប់រមិាណននវរីនុស HIV 

និងសកាសិកា T កនានុងចំសណាមេនាកឆ្លងវរីនុស HIV 120ោក ់

េស់សពលជាង10ឆានា ។ំ ទិននានយ័របស់ោង្តរូវបានសសងខេប

ដូចសៅកនានុង្កាេចិ។  

1. វរីនុស HIV អាចឆ្លងបានតាមរយ: 

2. វរីនុស HIVសធវាើឱ្យខូចខាត្បពន័្ធភ្ពសំានុ សោយសារ 

3. សេតនុេវាីបានជាសកាសិកា T ថយចនុះបោទា បពី់ 2 ឆានា ?ំ 

4. សតើមានេវាីសកើតស�ើងចំសពាះបរមិាណវរីនុស HIV សលើសពី 2ឆានា រំេូតដល់ 9ឆានា ?ំ 

5.   សតើស្មាបក់ារដ្ប្បរួលបរមិាណវរីនុស HIV កនានុងេំ�នុងឆានា ទីំ1 ជាតំណបរសំញាចេវាី? 

(ក) ការរលួមសេទ                  (ខ) មូសខា ំ                      (គ)  ការចាបន់ដ            (�) ការបរសិភ្គអាហារជាមលួយគ្នា
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ចមេ្លើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

សរនុប 50 ពិនទានុ

5.
4.
3.
2.
1. (ក)    ការរលួមសេទ                                  10ពិនទានុ

(ខ)    ការបំផ្្ល ញសកាសិកា T ជំនលួយ          10ពិនទានុ
(ខ)    វរីនុសHIV បំផ្្ល ញសកាសិកាT         10ពិនទានុ
(គ)    វាសកើនស�ើងយាោ ងសថរ                     10ពិនទានុ
(ក)    តំណប្បពន័្ធភ្ពសំានុ                     10ពិនទានុ

សំណលួ រនីមលួយៗបញ្ជា កពី់ខ្លរឹមសារខាងស្កាម។  សំណលួ រទី1  គឺការឆ្លងននវរីនុស  HIV។  សំណលួ រទី2   ជាយន្តការននការឆ្លងវរីនុស HIV។ 

សំណលួ រទី3 ទ4ី និងទី5 គឺជាជំោញននការអាន្កាេចិ។ បដន្មសលើសនះ គឺជាយន្តការននវរីនុស HIV។

្បសិនសបើ ការសធវាើសតស្តមានសពល្គប់្ គ្ន ់្គរូគលួរដតពន្យល់ពីយន្តការននវរីនុសHIV និងរឮំកស�ើងវញិពីការអាន្កាេចិ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ពិនទានុ លកខេណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរស្មាបក់ារបស្ងៀន

សិសសេខវាះចំសណះដរឹងមូលោ្ឋ ន និងការយល់ដរឹងពីជំងឺឆ្លង។ ពលួកសគ្តរូវដតបញ្ជា កពី់ជំងឺឆ្លង។ 

សិសសេហាកបី់ដូចជាមានក្មតិននការយល់ដរឹងពីជំងឺឆ្លង្គប់្ គ្ន។់ ្គរូគលួរដតឱ្យសិសសេគិតពីយន្តការននជំងឺឆ្លង។ 

សិសសេទទលួលបានចំសណះដរឹងមូលោ្ឋ ន និងយល់ដរឹងពីជំងឺឆ្លង។ សទាះជាយាោ ងណា ពលួកសគ្តរូវដតរឮំកស�ើងវញិពី 

យន្តការននជំងឺឆ្លង។ 

0 - 20

21 - 30

31 - 50

ពិនទានុ លកខេណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរស្មាបក់ារបស្ងៀន


